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 دراقلیم خشک  مدل تجربیاستفاده از پتانسیل فرسایش بادی بابرآورد 
 

 

 2، مجید حسینی 0علیرضا حبیبی*  

 (habibi1354@yahoo.com)، پست الکترونیک محقق پژوهشکده حفاظت خاک وآبخیزداری  -1

  (mjhossaini@gmail.com)دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک وآبخیزداری ، پست الکترونیک  -2

 
 
 
 

 چكیده 
ریزگردها بیشالتر مشالد د ب ده، سرسالایا بادی می با دک یکی از روا های اندازه گیری و     ودبا وراخیر درسالالیا   زیسالت محییی،  یکی از معضالت   

ی ساكت رها استک  دهواقع  ) د ت آزادگا  ( زستا خاستا   ک منظقه م رد میالعه در غرب است (اریفر)تجربی بادی استفاده از مدلسرسایا برآورد 

نقشاله  در ندایت  الده اسالتک    آمادهرسالتری جدت تحيی،،  سرمت با ARCGIS10.3   الیه در محیط نرم اسزار 9 در قالب اریفر مدل اجرای م رد نیاز

نتایج نشا  داد  کدیآماده گرد درمحیط سیستم اطتعا  جغراسیایی) معادله درجه رس بدهی اریفر(، مرب طه با استفاده از معادله بادی  الد  سرسالایا  

ت  در  11102ت   و حداكثر آ  برابر  4/1161معادل   منیقهمقدارحداق، سرسالالایا خاک در سالالی  ک می با الالد 56-111كه درجه رسالال بدهی بی  

در طبقه  % 29/01هکتار  با   209141داد كه نشا   مدل اجرای از ك، منیقه كیفی سرسایا وضالعیت  كیي متر مربع در سالال برآورد گردیده اسالتک  

   زیاد از نظر  د  سرسایا قرار گرسته استکطبقه در  % 11/56هکتار با  625261وبسیار زیاد 

 
 تجربی اریفرمدل  ،بادی سرسایاسیستم اطتعا  جغراسیایی، اقيیم خشک،  : کلیدی های واژه

 

 مقدمه  
ارائه  ده استک به دلی، منیبق نب د   تاكن   ازایی در نقاط مختيف دنیهای زیادی جدت برآورد میزا   د  بیابا روا

 اریفر یمدل تجرب 1016كار ناسا  در سایر كش رها با  رایط اقيیمی كش رما  در سال  طت س های ارائه  دهمدل

(IRIFR.E.A) ،  آبی در سرسایاپسیاک  روا ، مشابهیرو  ای  مدل با .است  دهت سط محققا  كش رما  تدوی  و ارائه ،

عام، مؤثر دربرآورد  9 ، اخصی ب ده تجربی كه از ن ع مدل ای برای اجرای ک می گردداستفاده برای برآورد سرسایا بادی 

 رس بدهی و پتانسی، سرسایا دایگانه در هر رخساره ، كتس9 امتیازهای جمع با استک سپس گردیدهمشخص  بادی سرسایا

 تحقیقا  مؤسسه همکاریبا  روا با ای  مرتبط هایپژوها غالب كه ک از آنجامی گرددبرآورد  سال در ط ل اراضی بادی

 دا بهابت ،مذك ر روا نم د  یدمنظ ر كاربر ک بهه استمعرسی گردید اریفر، با نام اختصاری ، ده انجام ایرا  جنگيدا و مراتع

 یژئ مرس ل ژ هایو ککک رخساره گیاهی پ  ا ، تراكمزمی   ناسی،  یب هاینقشه از جميه ،میالعاتی پایه هاینقشه كمک

با تکنیک های  در هر رخساره، امتیازدهی سرمدای و تکمی، مح، به مراجعه با سپس گردیده استک تفکیک منیقهدر 

mailto:habibi1354@yahoo.com
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 روا اریفر،ک  ده است اقدام اراضی رس بدهی  د  نقشه و تدوی  تدیه ،رس بدهی برآورد كتس م رس متری نسبت به

 ر  گسترده برای پیا بینالی سرسالایا بالادی درو  و بیرو  د تدای وسیع بکار گرسته  ده نخستی  مدلی است كه به ص

 ،(، ) احمدی 1061( ، ) زهتابیا  ،1019کتحقیقاتی با بدره گیری از ای  روا انجام  ده كه می ت ا  به )طدماسبی، است

(، 1069( ،) رضایی راد ،  1069) سرجی،  (،1069)  اكریا ،  (،1069) زارعی، (،1069(، )سعدالدی ، 1066(، )اخضری 1065

به عن ا  مدمتری  و مناسبتری  مدل تجربی اریفر استفاده از با پژوها حاضر ( ا اره نم دک 1091، ج اهری) و( 1091)نادری ،

 استفاده گردیده استکدر پدنه بندی  د  سرسایا بادی روا 

 محدوده مورد مطالعه : 

 02دقیقه تا  46درجه و  01دقیقه عرض  مالی و  46درجه و  46دقیقه تا  46درجه و  41منیقه م رد میالعه با مختصا  

ه یزه و  غرب كش ر با  درهای بستا ، س سنگرد، محدوده م رد میالعه دردقیقه ط ل  رقی واقع  ده استک  21درجه و 

تماب درح ضه آبریز خيیج سارس و دریای عما  با كد واحد هفت استک منیقه در تقسیما   حمیدیه در استا  خ زستا 

و باقیمانده را سازند آغاجاری و  رس با  ك اترنری را منیقهتماب واقع  ده استک از لحاظ زمی   ناسی بیشتری  سی  

واقع  سراخشکبختیاری با رس با  آهکی و سیيتست   و سندست   تشکی، داده استک ازلحاظ اقيیمی در محدوده خشک و 

 کاست

 
 م قعیت جغراسیایی منیقه تحقیق  -1 ک، 

 روش تحقیق : 

تدیه گردیده  در واحدهای كاری )رخساره ژئ م رس ل ژیکی(، الیه م ثر برای اجرای مدل سرسایا بادی اریفر 9 در تحقیق حاضالر 

نقشاله ارزیابی منابع وقابيیت اراضی م سسه خاک وآب، تصاویر   می   الناسالی،  ز نقشاله های ت پ گراسی، اسالتک برای ای  منظ ر از  
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ساكت رهای م رد نیاز  استفاده  ده استکمنیقه  ایسالتگاهدای ه ا ناسی سراوانی و سالرعت باد   ،، دماداده های باراو 1ماه اره ای

رداری به سرمت رستری جدت سرمت ب دارای اسالتفاده  الده اسالتک الیه ها     2مدل در قالب الیه های نقشاله ای در محیط نرم اسزار 

حیط در م درجه رس بدهی اریفر، با استفاده از معادله تحيی،، تبدی،  الده اسالتک نقشه ندایی  د  سرسایا حاص، از مدل اریفر  

در هنگام  تدیه  ده استک برای ارزیابی دقت تحقیق ازمشاهدا  میدانی رخساره ها و نم نه برداری سالیسالتم اطتعا  جغراسیایی  

محدوده های دارای  الد  زیاد سرسایشی  بر اسالاس  الد  و میزا  سرسالایا بادی،     اسالتفاده  الده اسالتکدرندایت     اجرای مدل

  ده استک  مشخص 

 مدل اریفر()بادی تعیین امتیاز عوامل مدل فرسایش 

 راكم، تكاربری اراضی ، ،  یبزمی   ناسی هاینقشه ازجميه ،میالعاتی پایه هاینقشه كمک ابتدا به ،مذك ر روا كاربردمنظ ر به

  د  شهنق و تدوی  تدیه به نسبت ،رس بدهی برآورد كتس  ده استکبا تفکیک در منیقه ژئ مرس ل ژی تیپ های  گیاهی پ  ا

 کاست  ده دادهنشا  ( 2( و )1) آندا در جداول امتیازدهی و نح ه ع ام، م رد بررسی  ده استک اقدام اراضی رس بدهی

 (ک066ص1014حمدی ،ا)مؤثر در سرسایا بادی  معیار هاینح ه امتیازدهی  (1)جدول
ع ام،  امتیازا  حدود رس ب وت لید خاک سرسایا ع ام،

 خاک سرسایا

ع ام،  امتیازا  حدود رس ب وت لید خاک سرسایا ع ام،

 خاک سرسایا

 1  -21 آثار سرسایا سی  خاک 1  -11 سنگ  ناسی

 ( -6) -16 رط بت خاک 1  -11 بيندی و  ک، اراضی و پستی

 1  -11 های بادین ع وپراكنا ندشته 1  -21 سرعت ووضعیت باد

 ( -6) -16 مدیریت و استفاده از زمی  ( -6) -16 باست خاک وپ  ا غیر زنده سی  آ 

   ( -6) -16 انب هی پ  ا گیاهی

 

ع ام، درسرسایا مشخص  ده استک با روا میانگی  وزنی، امتیاز هریک از ع ام، در منیقه برای اجرای مدل اریفر  سدم هر یک از 

م رد تحقیق محاسبه گردیده استک امتیاز ع ام، م ثر در سرسایا بادی با به دست آورد  جمع نمرا  )درجه رس بدهی(، از معادله 

رابیه بی  درجه رس بدهی و میزا  ندشته گذاری  م رد میالعه از محدودهبرای برآورد پتانسی، ندشته گذاری در ک( استفاده  ده است1)

 (ک  1019استفاده  ده است)طدماسبی ،

 

 (1) معادله 
  QS= 41 [EXP (0.05 R)] 

 

 
 

QS ( میزا  رس بدهی ساالنه =T/h/y     )                                       Rدرجه رس بدهی : 

 

 

 

                                                      
1 ETM2007 

2 ARCGIS10.3 
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 برآورد پتانسی، رس بدهی اراضی نسبت به سرسایا بادی به روا تجربی اریفر (2)جدول
 برآورد پتانسی، رس بدهی ك، امتیاز مقدار كیفی سرسایا عتمت كتس سرسایشی

(ton/km2/yr) 

I 261كمتراز  26كمتر از  خیيی كم 
II 261 -611 26 -61 كم 

III 611-1611 61 -16 مت سط 
IV 1611-5111 16 -111 زیاد 
V 5111بیشتر از  111بزرگتراز  خیيی زیاد 

 

  نتایج :

در ای  میالعه نقشه واحدهای كاری  منیبق بر نقشه رخساره ها انتخاب گردید و به منظ ر اندازه گیریدا و نم نه برداری ها در هر واحد 

 ردیدگكاری حداق، یک نقیه در نظر گرسته  د كه در ای  نقاط نم نه برداری و اندازه گیری از خاک، پ  ا گیاهی و سنگریزه انجام 

 ک ( 2)  ک، 

 
 س ل ژیکی و مح، بردا ت نم نهرژئ م  یها سارهخنقشه ر -2 ک،

 در ادامه ت ضی  داده  ده استک ای  ع ام، گیردکمی قرار بررسی م رد عام، 9مدل اریفر  در بادی سرسایا میزا  ارزیابی منظ ر به

اغيب  منیقه سازندهای گرستکجنس قرار بررسی م رد سرسایا به نسبت سنگ حساسیت تعیی  منظ ر به عام، ای ، سنگ  ناسی 

لندسرم های  کبا دمی 1تا  1در واحدهای كاری  عام، ای  دامنه امتیاز امتیازدهی جدول به ت جه با استک دانه ریز تا دانه در ت آبرست

و د ت  اپانداژ د ت سر پ  یده ، د ت سر پتیا،  ام، منیقه ای  است، مشخص منیقه ژئ مرس ل ژی نقشه در كه چنا  ، سرسایشی،

جيگه  هایرخساره قسمت در عام، ای  استکامتیاز متغیر 6تا 5 بی  ناهم اری ن ع به ت جه با عام، ای  امتیاز لذا کاست سر سرسایشی
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 همی    دک بهمی محس ب بیابانی مناطق در سرسایا و تخریب عام، اصيی تری  بعن ا  باد باد، وضعیت و سرعت استک بیشتر رسی

درصد سراوانی بادهای سرساینده در  گیردک در منیقه م رد میالعه،می انجام عام، ای  امتیازدهی باد، مد  تداوم و سرعت اساس بر جدت

 عام، در تمام ای  با ت جه به ای  م ض ع امتیاز ب ده، درصد باالتر است بادها دارای ت ا  باالی حم، ماسه  41تمام منیقه میالعاتی از 

 چسبندگی سنگی، پ  ا میزا  ساختما ، باست، به ت جه با عام، ای ، آ  سی  پ  ا و در نظر گرسته  دکخاک 11واحدهای كاری 

 سرسایا برای مستعد باست و ماسه ای به سبب ساختما  هایرخساره به واحدهای كاری منیبق بر. دن  می دهی امتیاز  د  سیمانی و

 ع ام، جميه ز(، اگیاهی پ  ا تراكم ( گیاهی پ  ا متغیر استک انب هی10تا 6بی  منفی بادی امتیاز باالیی تعيق گرست دامنه امتیاز 

بسیاری از  گیاهی در پ  ا تراكم جدت از منیقه ای  كيی سی  ط ر استک به بادی سرسایا از جي گیری و باد سرعت كاها در مؤثر

 سرسایشی تغییر می كندک آثار 10تا  11دامنه امتیاز  از  ب ده،امتیاز ای  عام، در اكثر واحدهای كاری باال  لذا کاست سقیر واحدهای كاری

 جدول به ت جه با و اساس ای  بر کخ رددر سی  وسیعی از منیقه آثار سرسایا به  ک، ندشته گذاری به چشم می ،خاک سی 

 تأمی  عام، اصيی تری  ،خاک استک رط بت متغیر 21تا   6 مابی  امتیازا  ای  ستکا  ده تعیی  هر رخساره امتیاز مدل، ای  امتیازدهی

 ب ده،در وضعیت نسبتا خ بی  عام، ای  دو جنبه از میالعه م رد منیقه كه کاست سیحی هایجریا  و ج ی هایریزا خاک، رط بت

در تعدادی از واحدهای  باست سیيتی رسی و خاک باالی نف ذپذیری دلی، و همچنی  به اما به دلی، تبخیر و تعرق باال در تمام منیقه

 ای  امتیاز مسائ،، ای  به ت جه با پایی  استک لذا هاخاک ای  رط بت و محدود خاک ها ای  در آب نگدداری ظرسیت منیقه، ای  كاری

   اهد و آثار به ت جه با ، بادی هایندشته پراكنا و ن ع .با دمی 11تا  6باالست دامنه امتیاز از منفی  منیقه درسی  وسیعی از  عام،

 و نم ده عم، و ندشته گذاری، بیشتر ترسیب حم، منیقه عن ا  به بادی سرسایا سرآیند در منیقه ای  كه گفت ت ا می م ج د

دامنه امتیاز ای  عام،  استک غبار و گرد های بادی و ت سا  ماسه ضخامت های پرسفره   د،می دیده ناحیه ای  در ترسیب از كه   اهدی

 محدوده استک  ده امتیازدهی اراضی كاربری تناسب و ن ع به ت جه با نیز عام، ای ،زمی  از استفاده و كندکمدیریتتغییر می 11تا  2از 

 .است متغیر 16 تا 9بی  نیز عام، ای  امتیاز

 
 نقشه درجه رس بدهی با استفاده از مدل اریفر -0 ک، 
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به ط ر مثال رخساره های اراضی پف كرده با درجه  کدرجه رس بدهی با استفاده از بازدیدهای میدانی مشخص گردید پس از محاسبه

 / كیي متر مربع ت  5111-1611( پیا بینی میزا  ندشته گذاری بی   2در واحد پتیا قرار می گیردک بر اساس جدول ) 11رس بدهی 

زیاد ، زیاد و مت سط  همگی  خیيی   ری با رسی درهم،د ت ،ك یرد ت ریگیخساره های / سال و در كتس زیاد قرار گرسته استک ر

ول براساس طبقه بندی سرسایا ) جدطبقه بندی گردیده استک نقشه ندایی برآورد سرسایا خاک  دارای تیپ جيگه رسی دركتس زیاد

 (ک 5و  4) ک،( به دو گروه بسیار زیاد و زیاد طبقه بندی گردیده است 2

 
 برآورد میزا  سرسایا خاک به روا اریفر -4 ک،

 

 
 و مساحت برحسب كیي متر مربع  ی ژئ م رس ل ژیکیرخسارهان ع   -6 ک،
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 روا اریفر كتس كیفیت سرسایا بادی با -5 ک، 

 209141ک براساس ای  نقشه( 5)  ک،نشا  داده است  2بر اساس جدول  مدل ای  از حاص، كیفی سرسایا وضعیت نقشه

 ك، منیقه % 11/56با  هکتار در طبقه زیاد 625261ك، منیقه را  ام،  ده استک % 29/01با  بسیار زیاد هکتار در طبقه 

نتایج حاص، از اجرای مدل (  4، )  ک، میزا  سرسایا خاک برآورد براساس نقشه از نظر  د  سرسایا قرار گرسته استک

ت  در  11102ت  و حداكثر آ  برابر  4/1161  برابر با  منیقهسرسایا خاک در سی   حداق،اریفر نشا  داد كه مقدار

 در سال برآورد گردیده استک كیي متر مربع

 

 فهرست منابع

برآورد و مقایسه پتانسی، رس بدهی سرسایا آبی و بادی با استفاده "(، 1065احمدی ، حس  ، اختصاصی ، محمد رضا ، همتی ، نعمت اککک ، ) -1

نشریه دانشکده منابع طبیعی  "در مناطق نیمه خشک  ) میالعه م ردی ح ضه  آبخیز نعمت آباد بیجار (  IRIFRو    MPSIACKاز مدل های 

 ک1 ماره  51، دوره 

 "پدنه بندی  د  خیر سرسایا بادی با استفاده از مدل اریفر در د ت  دریار"(،  1066،) پیما  ،لیفی اناری ، جمال ،صفاییم ،داود اخضری -2

 ک پنجمی  همایا ميی عي م و مدندسی آبخیزداری ایرا 

   IRIFRبرآورد میزا  سرسایا بادی درمنیقه  رق كرخه با استفاده ازمدل"( ، 1091، )مدرانگیز،  خ  بخت  ، محمدعيی ،ج اهری  یرازی -0

 ک اولی  كنفرانس ميی راهکارهای دستیابی به ت سعه پایدار "

براورد پتانسی، رس بدهی سرسایا بادی درمنیقه بیابانی  "( ، 1069ک )منص ر، برغمدی ، م سیک صابری ،امیرحسی ک هاتفی، نظرک  رضایی راد -4

مناطق انجم  عيمی مدیریت و كنترل  کو ط ساندای گرد و غبار دومی  همایا ميی سرسایا بادی "  درستا  اسفرای  با استفاده از مدل اریفر

 کیزدکبیابانی ایرا 

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF&queryWr=%D8%A7%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D9%8A&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84&queryWr=%D9%85%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%8A&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D9%BE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86&queryWr=%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/Papers-WATERSHED05.html
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%D9%8A&queryWr=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%20%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%8A%D8%B2&queryWr=%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%A8%D8%AE%D8%AA&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/Papers-SDCONF01.html
http://www.civilica.com/Papers-SDCONF01.html
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D9%86%D8%B8%D8%B1&queryWr=%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%8A%20%D8%B1%D8%A7%D8%AF&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A&queryWr=%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1&queryWr=%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%85%D8%AF%D9%8A&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/Papers-ISADMC02.html
http://www.civilica.com/Papers-ISADMC02.html
http://www.civilica.com/Papers-ISADMC02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1.html
http://www.civilica.com/Papers-ISADMC02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1.html
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براورد  د  سرسایا  "( ، 1069،) منیرالسادا ،  طباطبایی زاده،  زهره ،ابراهیمی خ سفی ، مسيم ،چابک بيداجی ، هادی، زارعی محم دآبادی -6

انجم  عيمی  کو ط ساندای گرد و غبار ميی سرسایا بادیدومی  همایا  "میالعه م ردی: منیقه جمز طبس IRIFRبادی با استفاده از مدل 

 کیزدکمدیریت و كنترل مناطق بیابانی ایرا 

تعیی   د  سرسایا بادی در منیقه كا ا  با استفاده "( 1061،محمد رضا ،جعفری ،رضا ، ) زهتابیا  ،غتمرضا ،احمدی ، حس  ،اختصاصی -5

 ک2، ماره  66، مجيه منابع طبیعی ایرا  ،جيد  "از مدل بیابانزایی 

ی )میالعه پیا بینی اثرا  سناری های مدیریت پ  ا گیاهی بر خیر سرسایا باد  "( ، 1069، )اخضری داوود,ن را نادر,سعدالدی  امیر -1

 (کاظت آب و خاک )عي م كشاورزی و منابع طبیعیفپژوها های ح "(  م ردی: جن ب د ت ورامی 

محاسبه  د  سرسایا بادی و میزا  رس بدهی منیقه جرق یه اصفدا  با استفاده از مدل  "( ، 1069،)  غتمرضا ،زهتابیا  ،  ن  ی  ، اكریا  -6

IRIFR " کیزدکانجم  عيمی مدیریت و كنترل مناطق بیابانی ایرا  کو ط ساندای گرد و غبار دومی  همایا ميی سرسایا بادی 

مقایسه پتانسی، رس بدهی سرسایا های "(، 1019طدماسبی بیرگانی ،عيی محمد ، احمدی ،حس ،رساهی ،حسینقيی ،اختصاصی ،محمد رضا ،) -9

کمجيه "در مناطق بیابانی ایرا  ) میالعه م ردی ح ضه آبخیز آب بخشاء كرما  (  IRIFRو   MPSIACKآبی و بادی با استفاده از مدل های 

 ک1 ماره  60منابع طبیعی ایرا  ، جيد 

ارزیابی  د  سرسایا بادی ح ضه ابخیز  "( ، 1069، ) محمدرضا ،اختصاصی ،  حس  ،احمدی،  عيی ،محمدیا  بدبدانی ، محمد، سرجی -11

انجم  عيمی مدیریت و كنترل مناطق بیابانی  کو ط ساندای گرد و غبار ميی سرسایا بادی دومی  همایا " 1متثانی به روا اریفر  -مارو  

 کیزدکایرا 

رزیابی  د  سرسایا بادی در د ت چنگ له ایتم به روا ا"(، 1091، ناصریک بدروز ، ) صادق کدیعيیمرا،  حاجیک كریمی، ست  اهلل کنادری -11

 کتدرا کرا ركز تحقیقا  بی  المييی بیابا  دانشگاه تدم (کعي م، سن   و ت سعه پایدار) اولی  همایا ميی بیابا "IRIFR.E.A تجربی
 

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A&queryWr=%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85&queryWr=%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%83%20%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AC%D9%8A&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87&queryWr=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%AE%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%8A&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA&queryWr=%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%8A%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA&queryWr=%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%8A%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/Papers-ISADMC02.html
http://www.civilica.com/Papers-ISADMC02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1.html
http://www.civilica.com/Papers-ISADMC02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1.html
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%86&queryWr=%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%86&queryWr=%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7&queryWr=%D8%B2%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/Papers-ISADMC02.html
http://www.civilica.com/Papers-ISADMC02.html
http://www.civilica.com/Papers-ISADMC02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1.html
http://www.civilica.com/Papers-ISADMC02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1.html
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF&queryWr=%D9%81%D8%B1%D8%AC%D9%8A&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D8%B9%D9%84%D9%8A&queryWr=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D8%AD%D8%B3%D9%86&queryWr=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D8%AD%D8%B3%D9%86&queryWr=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7&queryWr=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D9%8A&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/Papers-ISADMC02.html
http://www.civilica.com/Papers-ISADMC02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1.html
http://www.civilica.com/Papers-ISADMC02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1.html
http://www.civilica.com/Papers-DESERT01.html
http://www.civilica.com/Papers-DESERT01.html

